
O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO MELIÃ PAULISTA (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: http://www.rotarypacaembu.org.br | E nossa fanpage no Facebook: https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?

 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos
os interessados? 

Palavras
do Presidente
 Neste último boletim do mês de outubro chega a hora 
de olharmos um pouco para trás e relembrarmos o que nos 
moveu durante todo o mês. Neste pequeno espaço pudemos 
re�etir sobre assuntos diversos, porém muito caros 
ao nosso clube. 
 Iniciamos o mês lembrando que outubro é 
o mês dedicado ao Desenvolvimento Econômico e 
Comunitário. A importância dessa área de enfoque 
do Rotary é inquestionável. Com os programas 
nesse campo, nós ajudamos comunidades necessi-
tadas a alcançarem a autonomia. Ideias diferentes 
ao redor do mundo colaboram para que essas 
comunidades encontrem meios de geração de 
renda e poupança, além do incentivo ao empreendedorismo e a 
consequente criação de empregos. 
 Re�etimos também sobre saúde, quando lembramos 
da campanha do Outubro Rosa, que não é uma iniciativa rotari-
ana, mas que certamente merece nossa atenção e colaboração, 
já que foca na promoção da saúde. Levar informação e conheci-
mento às mulheres sobre a importância da prevenção do câncer 
de mama é uma ação em concordância com os ideais rotarianos.
 Concretamente, tivemos uma bela participação no 
projeto Rotary em Ação pela Saúde e Cidadania, em parceria 
com o RCSP Morumbi. Nesse dia, colaboramos ativamente para
levar um pouco mais de informação e dignidade a quem é 
atendido pela ONG Estrela Nova. Ações como essa ajudam a  
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desenvolver a cidadania, promovendo o conhecimento e bem-
estar.
 Conversamos ainda sobre o Dia da ONU, comemorado 

em 24 de outubro. Relembramos que o Rotary teve 
participação ativa na fundação desse importante 
organismo mundial que compartilha conosco tantos 
objetivos, inclusive o de combate à pólio, hoje 
praticamente erradicada no mundo, e o da promoção 
da paz.
 Finalmente, relembramos ainda neste mês a 
importância dos professores, que tiveram seu dia de 
homenagens em 15 de outubro, e o Dia Nacional do 
Livro, que será comemorado no próximo dia 29. 
Re�etimos aqui sobre a necessidade de valorização 

de nossos mestres e seu trabalho, fundamental na construção 
de um mundo melhor. Pensamos um pouco também sobre o 
papel do livro, que mesmo num mundo dominado por tantas 
tecnologias digitais ainda é fundamental para levar conheci-
mento a todos que precisam e desejam.
 Foi um mês intenso e rico em trabalho e re�exões. 
Assim como o Presidente Ravindran mencionou em sua 
mensagem mensal, eu acredito que nossas ações fazem parte 
de uma bela história de sucesso, da qual podemos nos orgulhar. 
Ele se referia ao combate à pólio, “guerra” quase vencida. Eu me 
re�ro a cada pequena ação que levamos adiante em nosso 
clube.
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Próximas reuniões do
RCSP Pacaembu

Aniversariantes
de outubro

Dia 01: companheiro Buzzoni
Dia 02: Artur, �lho do companheiro Abelardo
Dia 03: Katyana, �lha do companheiro Sergio
Dia 12: Marcelo, �lho do companheiro Buzzoni
Dia 19: Andrea, �lha do companheiro Jayme
Dia 28: Marco Antonio, �lho dos companheiros Gazel 
e Emira
Dia 28: companheira Maria Beatriz
Dia 29: companheiro Antonio Carlos
Dia 30: Cristina, �lha dos companheiros Gazel e Emira
Dia 31: companheira Emira

Prova
Quádrupla

Terça-feira, 27 de outubro

20h30: Reunião Mista
Palestra do economista Ruy Ulhoa C. Araújo
Tema: Como proteger nossas economias
nos dias de hoje

Terça-feira, 03 de novembro

19h30: Reunião do Conselho Diretor
20h30: Reunião Ordinária 
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Aconteceu na última reunião

Mensagem do companheiro José Antonio Figueiredo Antiório Filho,
filho do companheiro e Diretor de RI José Antonio Figueiredo Antiório,

em homenagem à sua mãe Sra. Ana Lucia Negrão Antiório,
que faleceu no dia 19 de outubro de 2015.

 “Mãe, chegou a hora da despedida! A hora de um até breve! Hoje você faz a 
passagem desse plano para um lugar, com certeza, muito melhor, espero que repleto de paz, 

tranquilidade e amor! Talvez nosso egoísmo de querer sempre as pessoas amadas ao nosso 
lado nos faça lamentar, chorar, nos entristecermos ao extremo, perguntar o por quê, culpar a 

Deus, aos médicos, ou seja lá a quem for, mas isso com certeza é absolutamente normal, 
somos seres humanos!

 Não tenho que lamentar oportunidades perdidas, não tenho de chorar por momentos 
não vividos ao seu lado! Com certeza em minha memória estarão as melhores lembranças da 
sua presença! A educação dada desde a nossa infância; sua proteção em alguns momentos; 

suas broncas nas "artes" mais tenebrosas; sua presença, seu carinho e sua devoção no 
momento mais difícil da minha vida; seu apoio em outras horas complicadas! Não lamento o 

que não disse, pois sempre falamos tudo, não lamento pelos "eu te amo" não falados, pois 
sempre falamos! Não lamento os momentos que não passamos juntos pois passamos todos, 
ou quase todos, que pudemos e quisemos! A única dor será aquela de saber que você não 

estará ali, em casa, de braços abertos para nos receber a qualquer momento!

 Infelizmente não terei mais para onde correr no meio da tarde, chegar na sua casa, 
deitar na sua cama e conversar, me desabafar, contar coisas que

só você soube e levará consigo para sempre!

 Mãe, não ouvirei jamais o seu "vai com Deus!" quando estiver saindo para algum 
lugar, mas terei sempre na memória o som de sua voz me dizendo essa frase! Lembrarei de 
pegar a blusa quando sair, porque só depois que viramos pais sabemos que o frio pode vir 

sem esperarmos, mas ouvir de você tinha sempre um ar de cuidado gostoso! Você é, e 
sempre será minha Mãe querida, amada e eterna, afinal, como diz o ditado:

"Mãe, só tem uma!"

 Mãe, agora sou eu que digo: "Vai com Deus!", estaremos aqui sempre com você na 
memória, sua presença espiritual sempre será sentida e isso sempre nos dará forças para 

continuar! Seremos o Pai e nós quatro! Seus cinco homens, unidos e juntos sempre por você, 
para você!

 Mãe, descanse em paz e que daí do outro lado continue sempre a olhar por nós!!! 
Com certeza você é um espírito de luz e iniciará essa nova jornada com muita tranquilidade! 

Te AMO eternamente!!!.”

Palestra do companheiro Luiz Antonio De Bortoli
“Aspectos �scais das entidades

sem �ns econômicos”


